
 



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  . ..الحمد هللا الواحد والصالة والسالم على رسوله المجاهد

  :أما بعد

  ؟من هي حفيدة صفية 
 اهللا أن جعـل مـن تحمـد رأيتهـا إن ,  الوقت الطويل التزامها السن التي لم يمر علىحديثةال ة تلك الفتاإنها

هــي فكانــت   ,هــادين ةنــصرهــو ل مــا يــشغل بالهــا كــ, تــشبه الــصحابيات رضــوان اهللا علــيهن نــساء عــصرنا مــن 
 ,كم كنت أحب فيها تلك الشدة العمرية ف, الئم المجاهدة الشديدة في الحق التي ال تخشى في اهللا لومة 

فــي أرض العــزة   لهــم ســاحات الــوغىتاألمــة الــذين شــهد هــذه  مجاهــدي مــنزوجمــع فقــدر اهللا أن يجمعهــا 
  .والبطولة في أفغانستان

ولكن ليست المأساة , نعم لقد أسرت حفيدة صفية !!  من الزواج أسرت هذه األخت مع زوجهاوبعد شهرين
المأسـاة تكمـن ولكـن , من أمثالها من التقيات العفيفات الطـاهرات  السجن جدرانفكم ضمت , في أسرها 

   :في هذا السؤال

  !!؟أين أسرت

  ......................زانة فتح لها بوابة تلك الزنُ إلى غياهب ذلك السجن لتتلقد اقتيد

كـان األمـل يحـدوها ثير الكثير من النساء المجرمـات و سجن يجمع الكةابو البلقد كانت تظن أن خلف هذه
   .لما سجنت هي لهويقوي عزيمتها بأنها ستجد بينهم أخت سجنت 

خلـت ولكـن د, أتتـه  وال لفحـش اقترفتـه مجاهدة دخلت في غياهـب الـسجن ال لجـرم ًا أخت تريد أن تجدنعم
ً زوجـا مجاهـداألنهـا اختـارتووالت من والى اهللا وعادت من عادى اهللا السجن ألنها قالت ربي اهللا و علهـا ,  ً

  .تسليها وتواسيها  نأ

 ,ساحته المتـر الواحـد تجـاوز مـح ذلـك البـاب وإذا بمكـان مظلـم ال تتُـفعندما طعت اآلمال واألماني ُ قولكن
؟ مازجـــه حــزن عميـــق مــا هـــذابــالغ قالــت بعجـــب فصـــعقت األخــت ممـــا رأت  , )المنفــردة(ا يـــسمونها  مــهــاإن

 ًاعامـلمجاهـدة ذات الخمـسة عـشر لقد سجنت هـذه ا! وأغلقوا عليها البابفأدخلوها إلى المنفردة !! خزانة
ولكـن كــان معهـا شـيء هـو أهـم مــن ,   وال أخـت تجالـسهانـسهازوج يؤافـي هـذا المكـان المظلـم المــوحش ال 



 

ولسان حالها ,  بدينها ةتمسكدامت م ما يمان و الرضا بقضاء اهللا واليقين بأن اهللا لن يضيعها إنه اإل كلههذا
أنا جنتي وبستاني في  ؟ما يصنع أعدائي بي(: َشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا واصفا هذا الحال يردد قول 

  .) وإخراجي من بلدي سياحة ، وقتلي شهادة ، أنا حبسي خلوة ال تفارقني ، صدري أينما رحت

ومن , لقد كانت المرأة الوحيدة المسجونة في المنفردة بينما النساء األخريات موجودات في سجن جماعي 
فعلم أحد أقربائهـا المأسـور فـي منفـردة , فردات ال يسجن بها إال الرجال المعروف في هذه السجون أن المن

فثـار لهـا ممـا أجبـر كـالب   مـنهمة قريبـزنزانـةجها الموجـود فـي كبيرة فسمعه زوفأثار ضجة , مجاورة بوجودها 
وخرجـت , قضت في هذا الـسجن مـا يقـارب العـام الواحـد  ,  الجماعيالمباحث إلى نقلها إلى سجن النساء

فلم يغير  ,  قبل السجنوهللا الحمد وقد حفظت كتاب اهللا فازداد حبها للجهاد أضعاف أضعاف ما كان عليه
ً وسلوكياتها فقد عادت كما كانت آمرة بـالمعروف ناهيـة عـن المنكـر تـصدع بـالحق أينمـا السجن من أخالقها

  ..وتكسرت هيبة السجن والتعذيب أمامها فلم تعد تترك الدعوة بسبب ذلك , كانت 

  ....إنها حفيدة صفية رضي اهللا عنها 

  ......إنها ابنة الجهاد واالستشهاد 

ًويبيعون دينهم بدوالرات معدودة ويصدرون الفتاوى إرضاء للطواغيت ّفإلى أشباه الرجال ممن يدعون العلم 
 وصدق هذه المجاهدة لما إيمانهدين البررة أقول لكم واهللا إن كان لديكم القليل من الكفرة في حق المجا

وإنمـا فتنـتم تعـذيب  وٍفلـم تفتنـوا بـسجن أو ضـرب, رضيتم بمـا أنـتم عليـه مـن نفـاق وكـذب علـى اهللا ورسـوله 
فأبـشركم يــا أحذيـة الطواغيـت بـأن طــواغيتكم , ب رخـيص وسـمعة تافهـة فعلــيكم مـن اهللا مـا تـستحقون بمنـص

ال فلدينا الكثير من حفيدات صـفية حتى وإن خلت الساحة من الرج, بإذن اهللا الواحد القهارلهم يوم أسود 
زوا رقـــاب هـــم مـــن يحتـــدعاء أن يجعلهــم اهللا الـــألـــسنتهم تلهـــج بلــوبهم ووق ن أنفـــسهموويهيـــؤاللــواتي يعـــدون 

 فـإن مـن أخواتنـا المجاهـدات مـن سـيقيمون أحفـاد بلعـام بـن بـاعوراء كمـا أقمـتم سـنة جـدكم يـاف , طواغيتكم
  . فإنا إن شاء اهللا لفاعلونافانتظروسنة صفية رضية اهللا عنها فيكم 

   وعلى آله وصحبه أجمعين محمدنبيناوصلى اهللا على 

  أريج الجهاد /في اهللا أختكم 

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاتهوالسال



 
  


